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PRESSMEDDELANDE
12 april 2022 17:38:00 CEST

Styrelsen för Zordix beslutar om en nyemission 
av aktier som delbetalning av 
tilläggsköpeskilling för förvärvet av Just For 
Games

Styrelsen för Zordix AB (publ) (”Zordix eller ”Bolaget”) har idag, i enlighet med 
det överlåtelseavtal som offentliggjordes genom pressmeddelande den 8 
februari 2021, beslutat om en kvittningsemission om 2 381 716 aktier av serie B 
under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande riktad till 
säljarna av Just For Games SAS (”Just For Games”). Kallelse till årsstämma 
offentliggörs genom separat pressmeddelande.

I enlighet med villkoren i avtalet avseende förvärvet av Just For Games som 
offentliggjordes genom pressmeddelande den 8 februari 2021 har säljarna av Just For 
Games rätt till en första tilläggsköpeskilling baserad på EBITDA-utfall för 2021. 
Tilläggsköpeskillingen har fastställts till cirka 47,3 MSEK och styrelsen för Zordix har beslutat 
en om kvittningsemission om 2 381 716 aktier av serie B under förutsättning av 
bolagsstämmans efterföljande godkännande riktad till säljarna av Just For Games. Skälet 
till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra betalning av 
tilläggsköpeskillingen i enlighet med villkoren i överlåtelseavtalet avseende Just For 
Games. Teckningskursen har fastställts enligt de principer som följer av avtalet med 
säljarna av Just For Games och uppgår till 19,88 kronor, vilket motsvarar den volymvägda 
genomsnittskursen för Bolagets aktier under de senaste 20 handelsdagarna innan dagen 
för emissionsbeslutet och styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig.

Aktierna utfärdade med anledning av utbetalning av tilläggsköpeskillingen enligt ovan 
kommer till 40 procent att vara föremål för lock-up i tolv 12 månader.

Efter registrering av nyemissionen kommer antalet utestående aktier i Bolaget att öka med 
2 381 716, från 40 484 515 till 42 866 231 och aktiekapitalet kommer att öka med 238 171,60 
kronor, från 4 048 451,50 kronor till 4 286 623,10 kronor.

Bolaget kommer att offentliggöra kallelsen till årsstämma genom separat 
pressmeddelande.
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För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Seelye, VD
E-post: christina.seelye@zordix.com

Malin Jonsson, styrelseordförande
E-post:  | Tel: +46 70 598 8699malin.jonsson@zordix.com

.För mer information om bolaget och investeringar, kontakta ir@zordix.com

Certified Adviser
Augment Partners AB, , tel +46 (0) 8 604 22 55, är Zordix AB (publ):s info@augment.se
Certified Adviser

Om Zordix

Zordix är en multinationell utvecklare och förläggare dedikerad till att förse den globala 
spelmarknaden med ledande innovationer, teknologi och kreativa ambitioner genom en 
växande familj av varumärken. Koncernen består av fem studior och fyra förläggare som 
tillsammans nyttjar respektive unika förmågor och varumärkesidentiteter för att leverera 
tongivande underhållning till spelare världen över. Dimfrost Studio, Invictus Games, Mane6, 
Zordix Racing utgör Zordix utvecklare. Medan Maximum Games, Merge Games Modus 
Games och Just for Games förlägger både egna varumärken och tredjepartsinnehåll till 
spelkonsoler och PC. Med huvudkontoret i Umeå - har Zordix över 200 medarbetare i USA, 
Latinamerika, Sverige, Frankrike, UK och Ungern. Genom strategiska förvärv, nyttjandet av 
sin globala infrastruktur och ett ständigt sökande efter inspirerande spel att föra till 
marknaden, fortsätter Zordix att skala med den växande gamingindustrin. 

För mer information, besök .www.zordix.com
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